Schoolplan 2020 t/m 2023

Da Costa Basisschool

ELK KIND LEERT ELKE DAG!
Wat is de missie van Da Costa Basisschool?

Waar staat Da Costa Basisschool nu?

Op de Da Costaschool bieden we goed, uitdagend en protestants-christelijk geïnspireerd onderwijs aan
kinderen; op diverse niveau’s. De deur staat altijd open. Een veilig en positief pedagogisch klimaat vormt de
basis om tot groei en optimale presentaties te komen, passend bij het niveau van het kind. Kinderen op de
Da Costaschool ontwikkelen zich tot creatieve en ondernemende denkers en doeners die jn samen spelen
en werken vanuit een respectvolle omgang met elkaar, rekening houdend met verschillen. Kinderen zijn
mede-eigenaar van hun leerproces; zij weten wat en hoe ze leren en praten hier zelf over mee, doordat wij het
leren zichtbaar maken. Leerkrachten zorgen voor maximale betrokkenheid van kinderen door het gebruik van
coöperatieve werkvormen en onderzoekend leren.
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Wat heeft Da Costa Basisschool over vier jaar bereikt?
Onderwijsbehoeften van de
leerlingenpopulatie hebben we goed in
beeld.

1. Kinderen, ouders en medewerkers op de Da Costaschool voelen zich gezien en gekend; zijn tevreden,
gemotiveerd, nieuwsgierig en onderzoekend. We leren samen elke dag .

Kinderen weten wat en hoe ze leren en
praten hier zelf over mee. Hun
betrokkenheid groeit o.a. door gebruik van
coöperatieve werkvormen en
onderzoekend leren.

De analyse van resultaten vormt de basis
voor het handelen van de leerkracht met
het kind en het geleerde is zichtbaar voor
de kinderen.

3. De schoolresultaten op de gebieden lezen, taal en rekenen zijn op (boven)gemiddeld niveau. Kennis
en vaardigheden zijn belangrijk, en we stimuleren brede talentontwikkeling in creativiteit,
ondernemerschap en sportiviteit.

Als team stellen we onze ontwikkeldoelen
samen op, we evalueren en stellen bij.

Leren doen we samen, in alle lagen van de
school.

5. We organiseren ons onderwijs zo, dat elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft en waarbij
leerkrachten voldoende tijd hebben voor onderwijsinnovatie en administratie. We zorgen voor
verdieping en consolidatie van de ingezette onderwijsontwikkelingen.

Kinderen voelen zich veilig op onze school.

2. Alle kinderen zijn betrokken door o.a. thematisch- spelend- en interactief leren. Elk kind kent en werkt
aan eigen doelen.

4. Op de Da Costaschool geven we samen de toekomst vorm op het gebied van identiteit, duurzaamheid
en gebruik van digitale middelen.

